โครงการ Big Data Up skill Reskill สาหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI
หลักการและเหตุผล
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) (GBDi)
ภายใต้สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการนี้จัดทาขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ใน
เรื่องของ Big Data และ Data Analytics กับการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตัดสินใจ ด้าน
กลยุทธ์องค์กร ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการแข่งขัน โดยมีการยกระดับทักษะ Big Data ของผู้เข้าโครงการ
ให้มีสมรรถะและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการเรียนภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop)
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Big Data และ Data Analytics
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับ Power BI และ Power BI Desktop
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสามารถในการนาเข้าข้อมูลที่หลากหลาย
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่จะนามาจัดทารายงาน เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Visual Report ที่เหมาะสมได้
กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ (200 ท่าน)
1. บุคลากรภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานความรู้โปรแกรม Microsoft Excel และมีความสนใจ
ในการเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
2. รับสมัครหน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน
คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้อบรม
1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทางานเบื้องต้นได้ เช่น จัดเก็บไฟล์ เปิดไฟล์ได้
2. มีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูลบนเว็บได้
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้
4. มีมุมมองในการทางานกับข้อมูล เพื่อสรุปผลในด้านต่าง ๆ
ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสามารถในการนาเข้าข้อมูลที่หลากหลาย
2. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่จะนามาจัดทารายงาน เพื่อการวิเคราะห์ และสรุปผลได้
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3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง และอ่านหน้าจอ Dashboard Report เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที เพราะ
แต่ละหน้าจอแทนที่แผนกต่าง ๆ ขององค์กร ทาให้ผู้บริหารไม่ต้องคอยโทรถามความคิดเห็นจากแต่ละ
แผนกก่อนตัดสินใจเรื่องสาคัญ ๆ ขององค์กร
สิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรมจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการฝึกอบรม 1 ท่าน/เครื่อง
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/วัน
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
4. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
5. ประกาศนียบัตร
การรับสมัคร
ลงทะเบียนได้ที่ www.bigdata-upskill.com
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1. ผู้สมัคร ศึกษาข้อมูล และรายละเอียดโครงการ
2. ผู้สมัคร ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่เว็บไซต์ www.bigdata-upskill.com
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ชาระค่าลงทะเบียน จานวน 1,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. แนบไฟล์หลักฐานการชาระเงินค่าลงทะเบียน
6. เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
7. รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
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รายละเอียดหลักสูตร
Big Data Analytic with Power BI
โครงการ Big Data Up skill Reskill สาหรับบุคคลทั่วไป
หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน “ข้อมูล (Data)” สำหรับธุรกิจเกิดขึ้นตลอดเวลำ ทุกๆ ธุรกิจได้รับข้อมูลจำนวนมำกทั้งจำกภำยใน
และภำยนอกองค์ ก ร (Big Data) ข้ อ มู ล ขององค์ ก รเหล่ ำ นั้ น จะมี ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เมื่ อ น ำมำวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล
(Data analytics) ด้วยกำรทำโมเดลกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ และแสดงผลจำกกำรวิเครำะห์ออกมำในรูปแบบรำยงำนที่ดงู ำ่ ย
สวยงำม และมีควำมเหมำะสมกับผู้ใช้งำนข้อมูลในลำดับต่อไปขององค์กร เพื่อสนับสนุนกำรทำงำน
กำร
ตัดสินใจ กำรวำงกลยุทธ์กำรดำเนินงำน สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและส่งสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันภำคธุรกิจ
Microsoft Power BI เป็นหนึ่งใน Data Analytics Tools ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ผ ลทำงธุรกิจและนำเสนอ
ออกมำในรู ป แบบ Interactive ทั้ ง แบบตำรำง กรำฟ ชำร์ ท แผนที่ และรู ป ร่ ำ งต่ ำ งๆ สำมำรถเรี ย กข้ อ มู ล จำก
หลำยแหล่งอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวำและช่วยให้คุณสำมำรถตรวจสอบข้อมูลธุรกิจของคุณได้ทุกที่ใน
ทุกอุปกรณ์ ที่สำคัญคือบุคคลที่มีประสบกำรณ์กำรใช้งำน Excel (Pivot Table) มำแล้ว จะสำมำรถเรียนรู้ต่อยอดกำร
ใช้งำน Power BI Desktops อย่ำงมืออำชีพได้ง่ำยและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์
▪
▪
▪
▪
▪

เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้ Big Data และ Data Analytics
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมรู้จักกับ Power BI และ Power BI Desktop
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้เรียนรู้ควำมสำมำรถในกำรนำเข้ำข้อมูลที่หลำกหลำย
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถจัดกำรกับข้อมูลที่จะนำมำจัดทำรำยงำน เพื่อกำรวิเครำะห์และสรุปผลได้
เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสำมำรถสร้ำง Visual Report ที่เหมำะสมได้

เนื้อหาการอบรม :
1. เรียนรู้และทำควำมรู้จักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Data Science

Big Data
o Data Analytic
o Machine Learning
2. แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence ลักษณะข้อมูล และแหล่งข้อมูลทำงสถิติที่นำเรำสำมำรถนำมำใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือเชิงกลยุทธ์
3. รู้จักกับ Power BI และ Power BI Desktop
o
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กำรลงทะเบียนใช้งำน Power BI Service
กำรดำวน์โหลด ติดตั้งและปรับแต่งค่ำต่ำง ๆ ของ Power BI Desktop
แนะนำ Power BI Interface และ Power BI Workflow
แหล่งช่วยเหลือและหำข้อมูลเพิ่มเติมของ Power BI Desktop
Data Source ต่ำงๆ ที่สำมำรถนำมำเชื่อมต่อใน Power BI Desktop
4. กำรสร้ำงกำรเชื่อมต่อกับ Data Source
▪ กำร Connect Excel Workbook เข้ำมำใช้ใน Power BI Desktop
▪ กำร Connect CSV File เข้ำมำใช้งำนใน Power BI Desktop
▪ กำร Connect Web Page และ Cloud Storage เข้ำมำใช้งำนใน Power BI Desktop
▪ กำรป้อนข้อมูลโดยตรงไปยัง Power BI Desktop
▪ กำร Refresh ข้อมูล
5. กำรจัดกำรกับ Data Set เพื่อให้ข้อมูลพร้อมเพื่อกำรวิเครำะห์
▪ กำรสร้ำง Query เพื่อกรองข้อมูล
▪ กำร Filter ข้อมูล เพื่อให้ได้เฉพำะข้อมูลที่ต้องกำรเท่ำนั้น
▪ กำรลบบรรทัดหรือคอลัมน์ที่ไม่ต้องกำรใช้งำนทิ้งไป
▪ กำรเปลี่ยนชนิดข้อมูลให้ถูกต้อง
▪ กำร Transform ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Database Format
▪ กำร Split และ Merge Column
▪ กำรสร้ำงคอลัมน์ใหม่
▪ กำร Consolidate หลำยไฟล์มำรวมกัน
6. กำรสร้ำง Data Model สำหรับวิเครำะห์
▪ กำร Format ข้อมูลใน Data Model
▪ รูปแบบต่ำงๆ ของกำร Summarize ข้อมูลใน Data Model
▪ กำรจัดกำรกับ Table ต่ำงๆ ใน Data Model
▪ กำรสร้ำงคอลัมน์ใหม่ใน Data Model
▪ กำรสร้ำง Hierarchy ให้กับข้อมูล
▪ กำรสร้ำง Group ของข้อมูลใน Data Model
▪ กำรสร้ำง Relationship ระหว่ำง Table ทั้งแบบ Manual และ Auto
▪ รูปแบบต่ำงๆ ของ Relationship
▪ เรียนรู้กำรเขียนสูตรใน Power BI Desktop ที่เรียกว่ำ DAX Formula
▪ กำรสร้ำงฟิลด์คำนวณด้วยใน Power BI Desktop ที่เรียกว่ำ Measure
▪
▪
▪
▪
▪
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▪ กำรใช้ฟังก์ชันต่ำง ๆ ที่จำเป็นของกำรสร้ำง Measure
7. กำรสร้ำง Visual Report
▪ กำรใช้งำน Report View ใน Power BI Desktop
▪ กำรใช้งำน Visual ต่ำง ๆ ใน Power BI Desktop เช่น Table, Matrix Table, Card, Multirow

Card, Column Chart, Bar Chart, Pie Chart
▪ กำรปรับแต่ง Visual ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
▪ กำรสร้ำง Conditional Formation ให้กับข้อมูล
▪ กำร Filter และ Highlight ข้อมูลใน Visual
▪ กำรสร้ำง Slicer เพื่อ Filter ข้อมูล
▪ กำรจัดรูปแบบ Report ให้สวยงำมอย่ำงรวดเร็วด้วย Report Theme
▪ กำรใส่รูปภำพ Logo บริษัท หรือ Drawing Graphic ต่ำงๆ ใน Report
8. กำรเผยแพร่ไปยังเว็บ (Publish)
▪ กำรแชร์และกำรส่งออก Dashboard
▪ ดู Power BI Dashboard บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ฝ่ายประสานงานโครงการฯ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
ภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
คุณกัญญาภัค อินหล่ม โทร 099-935-1982
คุณจันทิมา คล้าชื่น
โทร 086-721-3822
คุณหัสยา แซ่ฉั่ว
โทร 085-553-5679
อีเมลโครงการ: bigdata-upskill@swpark.or.th
เว็บไซต์โครงการ: www.bigdata-upskill.com
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